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การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการด าเนิ น งานบุ ค คลของโรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศล้ า นนา
จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจาก ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู รวมทั้งสิ้น 110 คน
และแบบสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารจ านวน 2 คน ครู จ านวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 5 คน ปีการศึกษา 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์เนื้อหา โดยนาเสนอในรูปความเรียง ผลการวิจัยพบว่าการดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์
วิ เ ทศล้ า นนา จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยรวมและพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
มีการดาเนินงานบุคคลมากทั้ง 8 ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผนกาลังคน (2) ด้านการสรรหา (3) ด้านการคัดเลือก
(4) ด้านการบรรจุพนักงาน (5) ด้านการอบรมและพัฒนา (6) ด้านการประเมินผลงาน (7) ด้านการให้ค่าตอบแทน
และ (8) ด้านการธารงรักษาพนักงาน ปัญหาที่พบคือการคัดเลือกบุคลากรบางคนเข้ามาทางานยังใช้ระบบอุปถัมภ์
โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรดาเนินการพิจารณาตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้
คาสาคัญ
การดาเนินงานบุคคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
Abstract
This research was aimed to study the personnel performance in Sarasas Witaed Lanna
School, Chiang Mai Province. The data were collected by using the questionnaires from the
population including administrators and teachers numbering totally 110 people and the nonstructured interviews from the sample comprising 2 administrators and 3 teachers numbering
totally 5 people in the academic year 2015. The data were analyzed through frequency,
percentage, mean, and standard deviation were analyzed by a content analysis and presented in
form of an essay. The results revealed that both the overall and each aspect of the personnel
*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
E-mail: varakran@gmail.com
**
อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (อาจารย์ที่ปรึกษา)
[125]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559

performance in Sarasas Witaed Lanna School, Chiang Mai Province, the respondents agreed that
the personnel performance was operated at high level including 8 aspects, namely (1) manpower
planning (2) recruiting (3) selecting (4) staff placing (5) training and development (6) job evaluating
(7) compensating and (8) staff maintaining. The problems found were that some staff was selected
through a patronage system. The suggestion was that it should be considered based on the
school criteria as set.
Keywords
Personnel Performance, Sarasas Witaed Lanna School, Chiang Mai Province
บทนา
การดาเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาจะสาเร็จได้ด้วยการปฏิบัติ งานของบุคลากร แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ
เป็นเครื่องมือ หรือเครื่องอานวยความสะดวก และการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานคล่องตัวขึ้น การดาเนินงาน
ทุกอย่างจะสาเร็จได้เพราะคน ด้วยเหตุที่คนเป็นสิ่งที่มีชีวิต มีความคิด คนจึงแตกต่างกันโดยธรรมชาติ เมื่อต้องมา
ทางานร่วมกัน กฎ กติกา ข้อตกลงอื่นๆ ที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ แล้วย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานทางานอย่างมีความสุขและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คนจึงเป็น
ปัจจัยหลักที่สาคัญในการบริหาร ทั้งนี้เพราะคนจะเป็นผู้ นาพาปัจจัยการบริหารอื่น ๆ ไปสู่ความสาเร็จของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 39 ให้กระทรวง
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคลากร และการบริ หารทั่วไป
ไปยังสานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ดังนั้นสถานศึกษาจึง
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สาคัญที่สุด เพราะผลการจัดการศึกษาจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นสาคัญซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้บริ การศึกษาในรูปแบบต่างๆ
จาเป็นต้องใช้บุคลากรทางการศึกษา คือ ครู อาจารย์และ เจ้าหน้าที่การศึกษาอื่นๆ เป็นปัจจัยสาคัญ จนอาจกล่าว
ได้ว่า ไม่มีครูก็ไม่มีโรงเรียน ซึ่ง ครูคือ บุคลากรจึงถือได้ว่าเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารที่ทุกหน่วยงานจะขาด
เสียมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา ดังที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540, 7) กล่าวว่า บุคลากรเป็น
ปัจ จัย ที่ส าคัญที่สุดของการบริ หารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารการศึกษา ในกระบวนการบริหาร จึงได้
กาหนดให้การบริหารด้านบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงาน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงดูดและ
บ ารุ ง รั ก ษาคนดี มี ค วามรู้ ค วามสามารถไว้ ใ นหน่ ว ยงานให้ ม ากที่ สุ ด และนานที่ สุ ด เท่ า ที่ ห น่ ว ยงานต้ อ งการ
การกระท าเช่ น นี้ ไ ด้ หน่ ว ยงานนั้ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลที่ ดี เ ป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของการบริ ห าร และเมธี
ปิลันธนานนท์ (2540, 1-3) ได้กล่าวว่า บุคคลเป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์การ ไม่มีงานใดจะยากลาบาก
และมีความไม่แน่นอนเท่ากับการทางานร่วมกับบุคคล ทั้งนี้เพราะบุคคลยังมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้น
ความส าคัญ จึ งอยู่ ที่ การบริ ห ารงานบุ ค คลที่ เหมาะสม การพั ฒ นาบุ ค ลากร การให้ บุค ลากรไ ด้รั บ การชมเชย
และการตอบแทนที่เหมาะสมการประเมินค่า การสร้างแรงจูงใจและอื่นๆ และได้ให้ความหมายของการบริหารงาน
บุคลากรว่า การบริหารงานบุคลากร หมายถึง ความเพียรพยายามจัดการให้บุคคลในหน่วยงานทุก ๆ ตาแหน่ง
ปฏิบั ติงานได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยพยายามทาให้ บุคคลในหน่ว ยงานทุก ๆ ตาแหน่งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยพยายามท าให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น ได้ เ ห็ น ว่ า งานของเขามี ท างที่ จ ะท าให้ เ ขาเจริ ญ ก้ า วหน้ า
[126]

วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2558 – พฤษภาคม 2559

ตามจุดหมายของเขาการบริหารงานบุคคลจึงเป็นงานสาคัญซึ่งความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารงาน
ทุกงานก็ย่อมเกิดมาจากสภาพการทางานของบุคลากรทั้งสิ้นโรงเรียนเป็นหน่วยงานด้านการศึกษามีภารกิจหลักใน
การให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนการที่โรงเรียนจะกระทาภารกิจหลักให้ได้ดีมีคุณภาพนั้นโรงเรียนจาเป็นต้องมี
บุคลากรซึ่งได้แก่ครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดย นายพิบูลย์ ยงค์กมล เป็นโรงเรียนลาดับที่
26 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ที่เปิดทาการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรสามัญ
กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์จัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการเรียนการสอน (Bilingual Program) หลักสูตรนี้ได้เน้นให้มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็ก
เป็นสาคัญ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองและสนุกกับการเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ตลอดทั้งยังปลูกฝังผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารควบคู่กับ
การมีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อันจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ ต่ อ ไปในอนาคต โรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศล้ า นนา เปิ ด ท าการเรี ย นการสอนในปี 2553
แผนกสองภาษาเปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น KG.1 - G.6 สาหรับแผนกสามัญเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ในปี พ.ศ. 2555 โรงเรี ย นได้ ข ยายแผนกสองภาษาจนถึ ง G.8 และแผนกสามั ญ ถึ ง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม มีความ
รั บ ผิ ดชอบ เป็ น สมาชิ กที่ดี ของครอบครั ว ชุมชน สั งคม ประเทศชาติ มีเหตุผ ล ใช้ส ติ ปัญญา มี ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อดารงชีวิตอยู่ ร่ ว มกัน กับ ผู้ อื่นในสั งคมได้อ ย่างมีความสุ ขรวมทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากผู้ ป กครอง (โรงเรี ย นสารสาสน์วิเทศล้านนา, 2555) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ บริหารสถานศึกษาที่จะใช้
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการดาเนินงานบุคคล ซึ่งเป็นตัวจักร
ที่จะให้ความสาคัญในการดาเนินการจัดการศึกษา อันจะส่งผลดีกับนักเรียนต่อไป ทางโรงเรียนได้มีการดาเนินงาน
บุคคลโดยยึดหลักการบริหารงานบุคคลเริ่มตั้งแต่ด้านการวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ
พนักงาน การอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการธารงรักษาพนักงาน มาโดยตลอด
(อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ, 2548, 21-22) แต่จากการสัมภาษณ์บุคลากรบางส่วน พบว่า
การคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนนั้นยังคงมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของโรงเรียนสารสาสน์วิ เทศล้านนา จึงมีความ
สนใจศึกษาว่า การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไรซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยสามารถนาไปปรับปรุงการดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วิธีการวิจัย
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหารและครู ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 110 คน ปีการศึกษา 2558
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1.2 กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการสั มภาษณ์ คือ ผู้ บริห ารและครู เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยคัดเลื อก
ผู้บริหารและครูที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 3 ปี ขึ้นไป ได้แก่ ผู้บริหารจานวน 2 คน ครูจานวน
3 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน ปีการศึกษา 2558
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
ตามกรอบแนวคิดของ อุษณี จิตตะปาโล และ นุตประวีน์ เลิศกาญจนวัติ ( 2548, 21-22) มีทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการวางแผนกาลังคน (2) ด้านการสรรหา (3) ด้านการคัดเลือก(4) ด้านการบรรจุพนักงาน (5) ด้านการ
อบรมและพัฒนา(6) การประเมินผลงาน (7) การให้ค่าตอบแทน(8) การธารงรักษาพนักงาน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสอบถามโดยแบ่ งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งได้นา
แบบสอบถามไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หา (Content Validity) จากผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน
โดยทั้งหมดได้ยื นยั นว่าเครื่ องมือฉบับ ดังกล่ าวมีความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาแล้ ว จากนั้นจึงได้นาไปทดลองใช้
(Try-Out) กับ ครู และผู้ ป กครองในโรงเรีย นสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จานวน 30 คน แล้ ว นา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha)
ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.850 และผู้ทดลองตอบแบบสอบถามทุกคนมีความเข้าใจทางด้านภาษาที่ตรงกันกับ
เจตนาของผู้วิจัย
3.2 การสัมภาษณ์ เป็นการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาสร้างประเด็นคาถามและ
น าไปทดลองสั ม ภาษณ์ผู้ บ ริ ห ารและครู จ านวน 5 คน เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมในด้ านการใช้ภ าษา
นาผลจากการทดลองสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแก้ไขประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนา
ประเด็ น คาถามที่ ส มบู ร ณ์ ไ ปทาการสั มภาษณ์ เ พื่ อหาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยท าการสั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ บ ริห าร 2 คน
ครู 3 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ชุดที่ 1 แบบสอบถามผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรด้วยตนเองจานวน 110 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากนั้นได้ทาการตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ และนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
ในขั้นตอนต่อไป
ชุ ด ที่ 2 การสั ม ภาษณ์ ผู้ วิ จั ย ท าการสั ม ภาษณ์ ระหว่ า งวั น ที่ 16-18 กรกฎาคม 2558 เกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจดบันทึกและบันทึกเทป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 แบบสอบถาม แยกออกเป็น ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่ ร้อยละ ตอนที่ 2 การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ตอนที่ 3
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
5.2 การสัมภาษณ์ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและการบันทึกเทป เกี่ยวกับการดาเนินงาน
บุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่มาทาการวิเคราะห์เนื้อหาและนาเสนอข้อมูลในรูป
ความเรียงประกอบการบรรยาย
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ผลการวิจัย
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดจ านวน110 คน พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 76.36 ส่วนใหญ่มีอายุ 25-30 ปี จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 67.27
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 96.36 และส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ทางานในสถานศึกษา 1-2 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 79.09
2. การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ตารางที่ 1
การดาเนินงานบุคคลโดยภาพรวมของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

µ

รายการ

σ

(N = 110)
3.71
0.77
3.81
0.84
3.79
0.97
3.79
0.98
3.77
0.84
3.69
0.79
3.68
0.73
3.71
0.96

ด้านการวางแผนกาลังคน
ด้านการสรรหา
ด้านการคัดเลือก
ด้านการบรรจุพนักงาน
ด้านการอบรมและพัฒนา
ด้านการประเมินผลงาน
ด้านการให้ค่าตอบแทน
ด้านการธารงรักษา

ระดับการ
ดาเนินงาน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัด เชียงใหม่ โดยรวมพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีการดาเนินงานในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมี
การดาเนินการในระดับมากเช่นกัน โดยด้าน การสรรหามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านการบรรจุพนักงาน
และด้านการคัดเลือก ส่วนด้านการให้ค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
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ตารางที่ 2
การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ

µ
σ
(N = 110)

รายการ

ด้านวางแผนกาลังคน
1
กาหนดแผนงานรับสมัครบุคลากรไว้ในแผนปฏิทินงานประจาปี
2
วางแผนอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับงาน
3
วิเคราะห์งานเพื่อกาหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน
ด้านการสรรหา
1
กาหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน
2
ประกาศรับสมัครทางเว็บไซค์ของโรงเรียน
3
ประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนครูให้ทราบอย่างทั่วถึง
ด้านการคัดเลือก
1
ตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา
2
ตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู
3
ตรวจสอบประสบการณ์การทางานจากใบสมัคร
ด้านการการบรรจุพนักงาน
1
กาหนด วัน เวลา ในการบรรจุ อย่างชัดเจน
2
จัดทาทะเบียนประวัตบิ ุคลากรอย่างเป็นระบบ
ด้านการอบรมและพัฒนา
1
นาผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากร
2
เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
ด้านการประเมินผลงาน
1
ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม
ด้านการให้ค่าตอบแทน
1
พิจารณาเงินเดือนขั้นต่าตามวุฒิทางการศึกษาให้กับบุคลากร
2
พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากร ตามความเหมาะสม
ด้านการธารงรักษา
1
เอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
2
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มสี ่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงาน

ระดับการ
ดาเนินงาน

3.61
3.81
3.76

0.79
0.84
0.86

มาก
มาก
มาก

3.82
3.76
3.8

0.84
0.86
0.86

มาก
มาก
มาก

3.78
3.85
3.81

0.83
0.82
0.84

มาก
มาก
มาก

3.85
3.83

0.83
0.84

มาก
มาก

3.8

0.68

มาก

3.83

0.68

มาก

3.83
3.81

0.85
0.86

มาก
มาก

3.81
3.72

0.86
0.87

มาก
มาก

3.81
3.77

0.86
0.87

มาก
มาก

3. การสั ม ภาษณ์ ท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและครู เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู้ สั ม ภาษณ์ ไ ด้ น าผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถามมาแจ้งให้ ผู้ ให้ สั มภาษณ์รับทราบว่าการด าเนินงานบุคคลของโรงเรีย น
สารสาสน์ วิเทศล้ านนา จั งหวัดเชีย งใหม่ โดยรวมมีมาตรฐานการดาเนินงานในระดับมากทั้ง 8 ด้าน ได้แก่
(1) ด้ า นการวางแผนก าลั ง คน (2) ด้ า นการสรรหา (3) ด้ า นการคั ด เลื อ ก(4) ด้ า นการบรรจุ พ นั ก งาน
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(5) ด้านการอบรมและพัฒนา (6) การประเมินผลงาน (7) การให้ค่าตอบแทน (8) การธารงรักษาพนักงานจากนั้น
ได้ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามเป็นรายด้านดังนี้ (1) ด้านการวางแผนกาลังคน มีการ
กาหนดแผนรับสมัครบุคลากรอย่างชัดเจนในปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี มีการวางแผนอัตรากาลัง วิเคราะห์งาน
ให้เหมาะสมกับบุคลากร รวมถึงรวบรวมข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหา
รวมถึงการสารวจบุคลากรว่าจะทาการสอนปีต่อไปหรือไม่ เมื่อจบปีการศึกษาหรือมีความประสงค์ของย้ายระดับชั้น
ที่สอน ปรับเปลี่ยนวิชาหรือสายงาน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้วางอัตราครูที่ต้องการในปีการศึกษาต่อไปได้อย่าง
ชัด เจนและกาหนดประเภท จ านวนได้ อ ย่ า งถู กต้ อ งมากขึ้ น (2) ด้ า นการสรรหา พบว่ า มี ก ารวางแผนงาน
กาหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจนซึ่งมีการรับสมัครจะไม่บ่อยครั้งเนื่องจากจานวนสัดส่วนครูที่ลาออก
จากโรงเรียนนั้นมีน้อยกว่าสัดส่วนครูที่มีความประสงค์ที่จะเข้าทางานโดยมีการประกาศรับสมัครครูทางเว็ปไซค์
ของโรงเรียน ร่วมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนครูให้ทราบ อย่างทั่วถึง มีก ารประสานงานไปยังมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น (3) ด้านการคัดเลือกพบว่า ทางโรงเรียนดาเนินการโดยเริ่มจากการตรวจสอบ
วุฒิ ทางการศึกษา ตรวจสอบใบประกอบวิช าชีพครู โดยต้องผ่านระดับการศึกษาขั้นต่าหรือระดับปริญญาตรี
ด้านการศึกษา ต้องสมัครเข้าทางานตรงตามสาขาที่เ รียน และตรงกับความต้องการครูของโรงเรียน ณ เวลานั้น
คัดเลื อกจากประสบการณ์ในการทางานและต้องผ่ านการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ปฏิบัติของโรงเรียน อีกทั้งทาง
ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญในเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศ ประสบการณ์ในงาน และความรู้ ความสามารถพิเศษ
ซึ่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาเป็นครูในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาต้องมีความรู้ด้านการศึกษาเป็นอย่างดี
และพร้ อ มเรี ย นรู้ ป รั บ เปลี่ ย นแนวการสอนให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของโรงเรี ย นนอกจากนี้ ค วรมี ค วามรู้ แ ละ
จิตวิญญาณของความเป็นครู เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียนซึ่งง่ายต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ต่อไป (4) ด้านการบรรจุพนักงานพบว่า ทางโรงเรียนทาสัญญาว่าจ้างเป็นการจ้างแบบปีต่อปี ครูต้องผ่านการ
ทดลองงานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด คือ มีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน หากไม่ผ่านทดลองงาน
ผู้บ ริห ารมีสิทธิเลิ กจ้างหรื อต่อระยะเวลาทดลองงานไปจนกว่าจะผ่ านการประเมิน เมื่อพ้นระยะทดลองงาน
จะได้รับการปรับเงินเดือนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลงานและการพิจารณาของหัวหน้างาน และผู้บริหาร สาหรับการ
ทาสัญญาว่าจ้างแต่งตั้งครูในสัญญาระบุชัดเจนว่าหากครูไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของ
โรงเรียนทางโรงเรียนยกเลิกสัญญาในทันที (5) ด้านการอบรมและพัฒนาพบว่า มีการดาเนินการโดยการนาผล
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากรมีการจัดอบรมเพิ่มเติม
โดยใช้วิทยากรภายใน และภายนอกสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เช่น เมื่อมีนโยบายเน้นนัก เรียนลายมือ
สวยงาม ครูก็ต้องได้รับการฝึกคัดลายมือจากผู้บริหาร เป็นต้น การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ
พาไปศึกษาดูงาน และการให้ลาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทาให้บุคลากรมีโอกาสได้รับความรู้ ประสบการณ์
แนวคิดใหม่ๆ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา ครูมีความจาเป็นต้องใช้ความสามารถทางภาษา
ในการสื่อสารก่อนให้เกิดความมั่นใจและกล้าที่จะคิดทาสิ่งใหม่ๆ ครูที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาส่วนใหญ่
พึงพอใจในการได้รับการสนับสนุนในด้านการเรียนทางภาษาอังกฤษเพราะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นส่วน
สาคัญที่จะนาพาและพัฒนานักเรียนให้มีความศักยภาพในการเรียนได้มากขึ้น อีกทั้งครูในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ล้านนาได้ให้ความสนใจและตอบสนองต่อนโยบายนี้เป็นอย่างดีเช่นกัน (6) ด้านการประเมินผลงานพบว่า ต้องมี
แผนการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม การประเมินผลงานนั้น
ผู้ประเมินจะถูกประเมินจากครูคู่ชั้นเรียนหัวหน้าระดับหัวหน้าสายและผู้บริหาร หลังจากนั้นจึงจะนาคะแนนมา
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รวมกั น ส่ ว นการประเมิ น ด้ านการสอนนั้ น จะมีก ารประเมิ น แบบแจ้ ง ให้ ทราบล่ ว งหน้ า ซึ่ ง การประเมิ น แบบนี้
จะประเมิน ปี ละ 4 ครั้ งภาคเรีย นละ 2 ครั้ งและอีกส่ วนหนึ่งคือการเข้าดูการสอน ภายในชั้นเรียนแบบไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าซึ่งจะทาให้สามารถประเมินได้จากการสอนจริงนอกจากนี้แล้วยังมีการเดินตรวจความเรียบร้อย
ในขณะที่ครูทาการสอนด้วยตลอดทั้งวัน ซึ่งหากพบเห็นสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมถูกต้อง ครูผู้นั้นจะถูกเรียกมาสอบถาม
ถึงปัญหาและตักเตือนในกรณีที่ทาไม่เหมาะสมหลังจากประเมินเสร็จสิ้น จะเรียกครูเข้าพบเป็นรายบุคคล เพื่อแจ้ง
ให้ทราบถึงผลของการประเมิน ข้อดี ข้อเสนอแนะ ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่ครูไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ ทางโรงเรียนจะเชิญครูท่านนั้นออก หรือไม่ต่อสัญญาในการประเมินการปฏิบัติงานมี
การรวบรวมผลการประเมิน เมื่อจบปี การศึกษาจะได้นาผลการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษามาประกอบการ
พิจารณาความดี ความชอบ (7) ด้านการให้ค่าตอบแทนพบว่า ทางโรงเรียนจะพิจารณาค่าตอบแทน หรือพิจารณา
เงิน เดือนขั้นต่าตามวุฒิ ทางการศึกษาได้รั บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ส่ วนการปรับเงินเดือนนั้นจะมีการปรับ
เงินเดือนทุกปีโดยพิจารณาจากการเข้าปฏิบัติงานความรับผิดชอบในหน้าที่ จรรยาบรรณและการปกครองนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของนักเรีย น ผลงานจากการประเมินของหั วหน้าสายงานและเพื่อนร่วมงาน และจะ
พิจารณาตามหลักเหตุผลความเสมอภาค และความเหมาะสม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจ รวมถึงโบนัสพิเศษ
สาหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น หรือมีเทคนิคการสอนยอดเยี่ ยม ในการปฏิบัติงาน ส่วนนี้จะทาให้แก่บุคลากร
ทางานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
กาหนด (8) การธ ารงรั กษาพนักงาน พบว่า ทางโรงเรียนมีดาเนินการและสนับสนุนสวัสดิการในทุก ๆ ด้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร และเพื่อให้ครูมีความรู้สึกว่าการทางานอยู่ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนานั้นเป็น
เสมือนครอบครัวเดียวกัน ทางานเหมือนพี่กับน้อง ร่วมกันคิดแก้ไขและพัฒนาให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าสนับสนุน
ดูแลในทุกๆ ด้าน เช่นทุนการศึกษาต่อครูทุกคนมีโอกาสในการขอทุนของโรงเรียนเพื่อ ศึกษาต่อ หรือใช้ทุนส่วนตัว
ครู ที่ ข อทุ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของโรงเรี ย น สวั ส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลที่ น อกเหนื อ จากที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดโรงเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และให้ครูทาประกันสุขภาพเพื่อเป็นการเตรียมการไว้
ล่วงหน้าหากเจ็บป่วยหนัก ก็จะได้เงินทดแทนที่จะได้จากทางโรงเรียนและทางกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเงินจาก
การทาประกัน สุ ขภาพ อีกทั้งบุ คลากรสามารถกู้ยืมได้จากเงินสะสมของตนเองที่ได้มีก ารเก็บเงินสะสมไว้กั บ
ทางโรงเรีย นที่เรีย กว่า กองทุนสวัสดิการพนักงานทาให้ รู้สึ กถึงความมั่นคงปลอดภัยในการทางานในโรงเรียน
สารสาสน์ วิ เ ทศล้ า นนาส าหรั บ บรรยากาศในการท างานโรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศล้ า นนาเน้ น การปกครอง
แบบครอบครัวทาให้ครูทุกคนมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
การอภิปรายผล
ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่เห็นสมควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ด้านการบรรจุพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การวางแผนอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับงาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียนมีการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารที่กล่าว
ว่า “ในแต่ละปีจะมีการสารวจว่าครูมีความประสงค์จะทาการสอนปีต่อไปหรือไม่ หรือมีความประสงค์ที่จะของ
ปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่สอน สารวจเพื่อวางแผนในการรับสมัคร ทางโรงเรียนจะได้ทราบถึงอัตราบุคลากรที่ต้องการ
ในปีการศึกษาต่อไป” ดังที่ อุษณีย์ จิตตะปาโล และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2548, 21-22) ได้กล่าวถึง
หน้าที่ของการดาเนินงานบุคคล ไว้ว่า ต้องมีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับงานทุกระดับ
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและผู้ปฎิบัติงานสาหรับนาไปใช้ในการวางแผนบุคลากรโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
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จันจิรา อินต๊ะเสาร์ (2550) ได้วิจั ย ประสิทธิภ าพของการวางแผนงานบุคลากรเป็นกระบวนการกาหนดความ
ต้องการของบุคลากรในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรมีความสาคัญยิ่งและมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการบริหารงานของผู้บริหารทุกคน
2. ด้านการสรรหา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดระยะเวลาในการสรรหาอย่างชัดเจน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลจากการวางแผนและวิเคราะห์ความต้องการ ที่สามารถช่วยให้โรงเรียน กาหนดระยะเวลา
ในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานได้ ประกอบกับ มีการเปิดรับสมัครโดยการใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต ที่สามารถ
กระจายข่าวสารและกาหนดเวลาในการนัดหมายบุคคลที่สนใจเข้ารับการเลือกสรรได้ ดังที่ผู้บริหารได้กล่าวว่า
“การสรรหาจากทางเว็ปไซค์ของทางโรงเรียนที่ครูส่งใบสมัครเข้ามา ถ้าคุณสมบัติตรงกับความต้องการจะโทรนัด
สัมภาษณ์เป็นลาดับขั้นตอนต่อไป” ดังที่ เสนาะ ติเยาว์ (2543, 23-27) กล่าวไว้ว่า หน้าที่ของผู้บริหารงานบุคคล
แบ่งออกได้เป็น 2 ส่ว นคือ ส่วนแรกมีหน้าที่เกี่ยวกับองค์กร และส่วนที่สองมี หน้าที่เกี่ยวข้องกับคนโดยหน้าที่
เกี่ยวกับบุคคล คือ งานที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลในองค์กรตั้งแต่เริ่มรับเข้าทางาน จนกระทั้งออกจากองค์กรนั้นไป
หน้าที่เหล่านี้ได้แก่การวางแผนทางด้านกาลังคน คือ การวางแผนเกี่ยวกับคนเพื่อกาหนดว่าองค์กรจะมีคนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าทางานได้ในเวลาที่ต้องการสอดคล้องกับงานวิจัย ของ พัชรีพร รุ่งเรือง (2553) ได้ทาวิจัย
เรื่อง การวิเคราะห์การสรรหาคัดเลือกพนักงานบริษัท การบินไทย จากัดมหาชน หลังวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2551
เป็นต้นมา พบว่า คนเป็น ปัจจัยที่ส าคัญที่สุ ดที่ทาให้ บริษัทฯ ประสบความสาเร็จ ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการคัดเลือก พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ใบประกอบวิชาชีพครู สามารถเป็นหลักประกันขั้นต้นของการคัดเลือกคนเข้าปฏิบัติงานสายการสอน
ของโรงเรียน ที่เหมาะสม ดังที่ผู้บริหารได้อธิบายขั้นตอนการรับสมัครว่า “การคัดเลือกเริ่มจากการตรวจเช็ควุฒิ
ทางการศึกษา ต้องผ่านระดับการศึกษาขั้นต่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนคนไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ครู จะพิจ ารณาความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์ของโรงเรียนต่อไป” เนื่องจากผู้ ที่จะมีใบประกอบวิช าชีพได้
ต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด (2546) ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การออกใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ ในมาตร 33 (ค) ถึงหลักเกณฑ์ในการับใบอนุญาต และคุณสมบัติในการขอรับใบประกอบวิชาชีพ
ที่ต้องผ่านจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของคาพันธ์ อัครเนตร
(2533) ได้วิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครพนม พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานบุคคล ด้านการคัดเลือกบุคคลว่า เมื่อมีการคัดเลือกบุคคลได้ไม่ตรงตาม
ความต้องการของโรงเรียน จึงทาให้บุคลากรที่ได้จะขาดความรู้ความสามารถในการทางานที่โรงเรียนต้องการ
4. ด้านการบรรจุพนักงาน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การกาหนดวัน เวลา ในการบรรจุ อย่างชัดเจน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนมุ่งสนใจที่จะรักษาผลประโยชน์ของโรงเรียน ให้นักเรียนมีครูสอน และโรงเรียน
ไม่ขาดแคลนบุคลากร ดังที่ สุนันทา เลาหนันทร์ (2544, 201–204 ) ได้กล่าวถึงการบรรจุและพัฒนาบุคคลว่า
การจัดให้บุคคลรับทราบข้อมูลพื้ นฐาน เบื้องต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น การบอกชั่วโมง
การทางาน เลิกและเริ่มงานเวลาใด เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนทร อามาตย์ (2544) ได้วิจัย เรื่อง
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาอาเภอโกสุมพิสัย
จังกวัดมหาสารคม พบว่า การปฏิบั ติงานบุคลากรของในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสั งกัดสานักงาน
การประถมศึกษาอาเภอโกสุมพิสัย จังกวัดมหาสารคามที่มีการปฏิบัติบ่อยที่สุด ในด้าน มีการประชุมบุคลากร
ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อกาหนดการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการดาเนินการป้องกันและกระทาผิดวินัย
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5. ด้านการอบรมและพัฒนาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสุด คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่
สู ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ อ าจ เป็ น เพราะว่ า ครู ส นใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเองมากขึ้ น ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารอาจมี รู ป แบบการอบรม
ที่ไม่หลากหลาย จึงต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ดังที่
ชาญ สวัสดิ์สาลี (2544, 15) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้ว่า กระบวนการที่เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรรมในการปฏิบั ติงาน
ของตนให้ดีขึ้น สอดคล้ องกับ ผลการวิจั ยของ พรศรี ฉิมแก้ว (2545) ที่ได้กล่าวถึงรูปแบบของการพัฒนาครู
พบว่า ต้องมีการพัฒนาดังต่อไปนี้ (1) การฝึกอบรมในโรงเรียนพัฒนาวิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติจริงโดยสถาบันผลิต
ครูเป็ นหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว (2) การอบรมทั้งโรงเรียน (The Whole School Approach) เป็นการ
ฝึกอบรมเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้กับบุคลากรทั้งโรงเรียนโดยมีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (3) การพัฒนาโดย
ตัวครูเองและพัฒนาเพื่อนครูตามเงื่อนไขที่กาหนด (Peer Group Development) เป็นการให้ทุนอุดหนุนในการ
พัฒนาผลงานโดยผ่านกระบวนการพัฒนาครูแกนนาครูต้นแบบและครูแห่งชาติ การพัฒนาแนวนี้ครูจะต้องเข้าร่วม
พัฒนาครูต้นแบบและครูแห่งชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนาความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นไปขยายผลพัฒนาเพื่อนครูอีก
จ านวนหนึ่ ง เมื่ อ ผ่ า นการประเมิ น แล้ ว จะได้ รั บ การรั บ รอง ( 4) การพั ฒ นาครู โ ดยให้ พั ฒ นาตนเอง
(Self Development) เป็นการให้ครูพัฒนางานโดยอิสระได้รับการคัดเลือกและให้รางวัลเมื่อผลงานได้รับการ
ตัดสินให้ชนะการประกวดแข่งขันแล้ว
6. ด้านการประเมินผลงานพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด คือ การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร
ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะ โรงเรี ย นสารสาสน์ วิ เ ทศล้ า นนา มี ก ารประเมิ น ผลงานหรื อ
นิเทศการสอนครูอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารต้องการให้ครูสอนนักเรียนอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ดังที่ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548, 22-24) ได้ให้ความสาคัญของการพัฒนาตนเองไว้ว่า คือการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร สอดคล้อง
กับ สาวิตรี กสิ ณธร (2549) ที่ได้ทาการวิจัยรูปแบบการบริห ารโรงเรียนสองภาษา กล่าวว่า ครูต่างชาติที่มี
คุณภาพจะมีบทบาทในการจัดการเรีย นการสอนมากขึ้นในอนาคต เช่น มีส่วนร่วมในการทาหลักสูตรสถานศึกษา
และพัฒนาวิธีการสอนและการที่ครูมีการติดต่อร่วมงานกันส่งผลให้ครูสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนรวมถึง
มีการพัฒนาด้านการสื่อสารในการทางานที่ดีขึ้น
7. ด้านการให้ค่าตอบแทนพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พิจารณาเงินเดือนขั้นต่าตามวุฒิทางการศึกษา
ให้กับบุคลากร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้กาหนดเงินเดือนให้กับบุลากรครู ได้เหมาะสมกับความต้องการ
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการดารงชีพในปัจจุบัน ดังที่ เสนาะ ติเยาว์ (2543 ) ได้ให้ความหมายของ ค่าตอบแทนว่า
หมายถึง การจ่ายให้กับการทางานอาจเรียกว่า เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือนก็ได้ เงินค่าจ้าง หมายถึง เงินที่คนงานได้รับ
โดยถือเกณฑ์จานวนชั่วโมงการทางาน ค่าจ้างจะขึ้นลงตามชั่วโมงทางาน ส่วนเงินเดือน ได้แก่ รายได้ที่ได้ประจา ใน
จานวนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป ตามจานวนชั่วโมงหรื อผลผลิต ค่าจ้าง และเงินเดือนเป็นเครื่องแสดงสถานะของ
ผู้ป ฏิบั ติงาน สอดคล้ องกับงานวิจั ย ของ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญที่สถิติระดับ 0.01
8. ด้านการธารงรักษาพนักงานพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเ ทศล้านนา มีวัฒนธรรมองค์กร ที่อยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นครอบครัว ร่วมแก้ปัญหาแนะนาตักเตือนเพื่อนครูด้วยกันมีสวัสดิการที่ดีมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
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และให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อครูมีความต้องการ ตรงกับคากล่าวของอุษณีย์ จิตตะปาโล
และนุตประวีณ์ เลิศกาญจนวัติ (2548, 21-22) ที่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของการบริหารงานบุคคลในด้านการธารง
รักษาพนักงาน (Maintenance) ว่า การที่บุคลากรของหน่วยงานจะปฏิบัติงานได้ดีมีประสิทธิภาพจาเป็นต้องได้รับ
การบารุ งรักษาและพัฒ นาอยู่ เสมอ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชรินา แก้ว สี ขาว (2547) ที่ได้กล่ าวถึงการให้
สวัสดิการและการอานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติควรให้ความสาคัญและดูแลอย่าง
เท่าเทียมกันมิใช่ให้ความสาคัญและความสนใจเฉพาะครูชาวต่างชาติหรือครูชาวไทย เพราะจะทาให้เกิดความ
ขัดแย้ง อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแตกแยกและขาดความสามัคคี การจัดสวัสดิการและการอานวยความสะดวกต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญเพราะเป็นแรงจูงใจ
สาคัญที่จะทาให้มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนปัญหาที่พบได้แก่ การบริหารจัดการบุคลากร
ที่มีอยู่ ให้ ทางานให้ ได้เต็ม ความสามารถอย่างมี ประสิ ทธิภ าพไม่ทั่ว ถึง และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
บางส่วนขาดความรับผิดชอบ ขาดความเสียสละ ช่วยเหลืองานส่วนร่วมของโรงเรียน โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
ความยุติธรรมในการพิจารณาความดี ความชอบและควรมีการกระจายงานหน้าที่ความรับผิดชอบภาระหน้าที่ให้
ทั่วถึงกัน
สรุป
จากผลการวิจัย เรื่อง การดาเนินงานบุคคลของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
โดยรวมมีการดาเนิ นงานในระดับ มาก ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผนกาลั งคน (2) ด้านการสรรหา
(3) ด้ า นการคั ด เลื อ ก (4) ด้ า นการบรรจุ พ นั ก งาน (5) ด้ า นการอบรมและพั ฒ นา (6) การประเมิ น ผลงาน
(7) การให้ ค่าตอบแทน (8) การธ ารงรั กษาพนักงาน ซึ่งจากการสั มภาษณ์บุคลากรบางส่ ว นเพิ่มเติม พบว่ า
การคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนนั้นยังคงมีการใช้ระบบอุปถัมภ์อยู่โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรดาเนินการพิจารณา
ตามเกณฑ์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้ ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา ควรมี
การปรับปรุงด้านการนาผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดี ความชอบ โดยควร
มีการเปิดโอกาสให้บุคลากร ทุกคน มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ
พิจาณาความดีความชอบจากการคัดเลือกของคณะครู นอกเหนือจากฝ่ายบริหาร
สาหรับข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้
1. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรต่อการบริหารงานในโรงเรียนสารสาสน์
วิเทศล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
2. ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จในการบริหารบุคคลโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่
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